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18 października 2016 roku my, dziennikarze  gazetki szkolnej "Dzieci Świata",  
wraz z opiekunkami p. Lucyną Staszak  
i p. Bożeną Iwaoską odwiedziliśmy re-
dakcję Głosu Pomorza".  
Zajął  się nami p. Daniel Klusek, który z iście 

dziennikarską wnikliwością, opowiedział 
nam o specyfice pracy lokalnego dziennika. 

Dowiedzieliśmy się, jak przebiegają prace 
nad przygotowaniem nowego wydania gaze-

ty, na czym polega praca dziennikarza i czy 

jest ona satysfakcjonująca. Mieliśmy oka-
zję zwiedzid pomieszczenia redakcji i po-

znad pracujących tam redaktorów. Na ko-
niec zadaliśmy naszemu przewodnikowi 
szereg pytao i zostawiliśmy na pamiątkę 

swoją gazetkę. Wizytę uznaliśmy za udaną 
i pouczającą.  
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11 listopada 2016 rok to 98 rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepod-

ległości to najważniejsze święto paostwowe w ciągu roku. 

Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, 

kiedy to Polska odrodziła się  po 123 latach niewoli. Dlaczego 

Święto Niepodległości obchodzimy właśnie 11 listopada? Co 

się wydarzyło 11 listopada 1918 roku? Z tej okazji w naszej 

szkole od była się uroczystośd z okazji gminnych obchodów 

Święta Niepodległości na którą licznie przybyli zaproszeni go-

ście. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andrzejki to wieczór wróżb i odgadywania przyszłości. Organizuje się je 29 listopada  

i znane są w całej Europie już od XII wieku. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze 
wróżby andrzejkowe: 
Lanie wosku - Jednak najpopularniejszą andrzejkową przepowiednią było lanie rozgrzanego wosku 
do wody przez dziurkę od klucza. Zastygły w wodzie kawałek wosku bardzo dokładnie oglądano  
i z kształtu, jaki cieo woskowej bryły rzucał na ścianę, próbowano odczytad przyszłośd. 
Co przyniesie los ?- Inna popularna wróżba polegała na wyciąganiu przedmiotów ukrytych pod ta-
lerzami. Wylosowany przedmiot miał pokazywad przeznaczenie człowieka. Pod naczynia wkładano 
na przykład pierścionek ( rychły ślub), pieniądze (szczęście w interesach), różaniec ( powołanie du-
chowe), a nawet grudkę ziemi, która miała oznaczad śmierd. 
Jabłko - Potrzebujesz: Jednakowej wielkości jabłek. Każda z uczestniczek zabawy, obierając jabłko  
stara się uzyskad jak najdłuższą obierkę. Ta, która wygra, będzie najdłużej chodzid z chłopakiem.  
Z ułożenia rzuconej za plecy obierki można wyczytad pierwszą literę imienia chłopaka.  
Co Cię czeka w szkole ? Potrzebujesz: Karty, od 6 do asa. Jeśli wróżysz komuś, poproś tę osobę  
o wybranie jednej z kart. Oto ich interpretacja: 6 - nie plotkuj, 7 - niespodzianki, 8 - koniec kłopo-
tów, 9 - nie odkładaj niczego na później, 10 - rozrywki, walet - złe towarzystwo, dama - dużo nauki, 
król - nie kłód się, as - dobre pomysły. 
Szpilki - Potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. Włóż je do kubka, potrząśnij i wysyp na stół przykryty obru-
sem. Następnie odczytaj, jakie litery zostały utworzone przez rozsypane szpilki. 
A. przed Tobą podróż lub przeprowadzka  E. pomyślnośd w miłości i w pracy, jeśli litera jest odwró-
cona – przejściowe kłopoty  H. szczęście w miłości, małżeostwo  K. sukces zawodowy  L. uważaj na 
złodziei, jeżeli litera jest odwrócona – ostrzega przed chorobą lub wypadkiem  M. wyjątkowo ko-
rzystna propozycja  N. okres dobrej passy  T. pomoc przyjaciół   W. uwaga na oszustów wokół sie-
bieV. ktoś będzie chciał cię wykorzystad  X. szczęście sprzyja ci we wszystkim 
 

Przygotowała Agata Malek 
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Święta, święta, święta ... 

Krystyna Smagieł (mama) - Święta kojarzą mi się z radością i wzruszeniem , opłatkiem , wigilijną wieczerzą , pasterką i spotkaniem  

z rodziną oraz śpiewanie kolęd przy pięknie przystrojonej choince . Mariusz Smagieł (brat) - Dla mnie najważniejsze skojarzenia to -  

cudowne, pachnące, niepowtarzalne potrawy wigilijne , łamanie się opłatkiem , otwieranie prezentów i frajda z radości osoby obda-

rowanej trafionym prezentem . Pasterka oczywiście jest ukoronowaniem tych magicznych świąt. Natalia Mielewczyk (dziewczyna 

mojego brata) - Święta to rodzina przy wspólnym, wigilijnym stole , choinka , pasterka . Oczywiście pod choinką prezenty i cudownie 

jest, gdy do tego pada śnieg. Wiesław Smagieł (tata) - Mnie Święta  kojarzą się z kolacją wigilijną, opłatkiem , kolędami w gronie 

rodzinnym  i pasterką. Pani Mira (sekretarka w szkole) - Święta kojarzą mi się z zapachem choinki , pachnącymi piernikami, spotka-

niem rodziny przy wspólnym stole, dwunastoma pysznymi potrawami wigilijnymi, dzieleniem się opłatkiem, pasterką w kościele, 

rozpakowywaniem przez wnuki prezentów, wypatrywaniem  na niebie pierwszej gwiazdy . 
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Na pewno każdy z was wie, że okres świąteczny  to najprzyjemniejszy czas w całym 

roku. Dostajemy prezenty, mamy sporo wolnego i nie musimy wstawać codziennie rano do szkoły. Ale w związ-

ku ze Świętami mamy też pewne zobowiązania. Nie możemy zapomnieć o odpowiednim stroju, zwłaszcza pod-

czas kolacji wigilijnej, tudzież innych spotkań świątecznych. W tym okresie powinniśmy być szczególnie ele-

ganccy, gdyż strój często świadczy o nas, o naszej kulturze osobistej. Biorąc to pod uwagę dla dziewcząt pro-

ponujemy piękne sukienki najlepiej  w kolorze czerwonym lub zielonym. Chłopcy natomiast najlepiej będą wyglą-

dać w białej koszuli i ciemnych spodniach, do tego koniecznie krawat lub mucha. Ważne jest również odpowied-

nie obuwie- dla dziewczynek balerinki  lub też pantofelki na małym obcasie, a dla chłopców eleganckie półbuty. 

Pamiętajmy, że wszystko powinno być czyste i wyprasowane. Wesołych Świąt!!!! 

W przeddzieo Bożego Narodzenia jest uroczysta 
wieczerza. Wtedy 

cała rodzina spotyka się 
przy stole i dzieli się 

opłatkiem. Oczywiście 
na wigilijnym stole nie 

może zabraknąd 
wigilijnych potraw, 

które zostały przygo-
towane na ten wieczór. 

Byliśmy ciekawi jaka jest 
ulubiona potrawa naszych uczniów i czy potrafią ją przygo-

towad. Okazało się, że nasi rówieśnicy  najbardziej lubią pierogi 
z kapustą i grzybami. Ku naszemu zdziwieniu wielu uczniów 

umie przygotowad tę potrawę. 

Potrawy wigilijne... 

SKŁADNIKI: 250g miodu, 250g cukru trzcinowego,100g 
masła, 600g mąki pszennej (typ405), 10g przyprawy do pier-
nika, 2 jajka, 5g sody, 10g kakao; Polewa:200ml śmietanki 
UHT 30%, 200g czekolady, 60g miękkiego masła; Dekoracja: 
posypka cukrowa 
CZAS PRZYGOTOWANIA: ok. 60 minut 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PIERNICZKÓW: Miód prze-
kładamy do miseczki, dodajemy masło. Miód z masłem 
rozpuszczamy w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce. Mąkę, 
kakao, przyprawę do piernika, sodę oraz cukier trzcinowy 
przekładamy do dużej miski i mieszamy, następnie dodajemy 
jajka i rozpuszczony miód z masłem. Wszystkie składniki 
zagniatamy tak długo, aż uzyskamy jednolitą masę. Całośd 
owijamy folią spożywczą i odstawiamy do lodówki na 2-3 
doby. Po wyjęciu ciasta z lodówki rozwałkowujemy je na 
grubośd ok. 3mm i za pomocą foremek wycinamy pierniczki  
o różnych kształtach. Tak przygotowane pierniki pieczemy ok. 
8 minut w temperaturze 180-200 stopni Celsjusza. 

POLEWA: śmietanę zagotowujemy, polewamy na 
pokruszoną czekoladę. Mieszamy aż do całkowitego 

rozpuszczenia czekolady. Dodajemy miękkie ciasto  
i mieszamy. Polewą oblewamy wystudzone pierniki. 

Świąteczne pierniki ... 

Karnawał to czas zabawy i radości. Wtedy 
wszystko musi wyglądad zaskakująco i kolorowo! 

Najprostszym i zarazem efektownym wyborem na  
karnawałową zabawę jest sukienka zdobiona cekinami. 

Dzieci przebierają się też za różne bajkowe postacie 
(zwierzaki, królewny, czarownice itp). 

Nieodzownym dodatkem są różnokoloro-
we peruki , maski , torebki czy wszelkiego 

rodzaju błyskotki. Karnawał to idealna 
pora, aby puścid wodze naszej fantazji  

i wykorzystad w jak największym stopniu 
to, co oferuje nam moda. Dotyczy to 

zarówno strojów na wielki bal, imprezę 
klubową, jak też na imprezę rodzinną. 

Począwszy od ubioru, poprzez dodatki, 
makijaż i fryzury każda dziewczynka może włożyd elegancką 

sukienkę, połyskujące buty lub połyskliwą kreację. 
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Pupil Oliwii Spychalskiej … 

6 zasad bezpiecznej zabawy śnieżkami  

- podczas zabawy śnieżkami wszyscy powinni 

przestrzegać następujących zasad: 

* nie lepić zbitych, twardych kul śniegowych 

* nie łączyć śniegu z kawałkami lodu, kamykami i ziemią 

* nie celować w twarz drugiej osoby 

* nie wrzucać kolegom śniegu pod ubranie, 

* nie nacierać kolegom twarzy śniegiem, 

 Moim pupilem jest chomik, którego na-
zwałam Uciekinier. Pewnie myślicie, dlaczego wybrałam 

mu akurat takie imię. Nazwałam go tak, ponieważ często 
wspina się po klatce i nosek 
wkłada w szpary. Uciekinier jest 
koloru biało - szarego. Odżywia 
się specjalną karmą, którą ma w 
misce. Karma zawiera m.in. sło-
necznik, małe wysuszone owoce 
itp. Czasami dostaje też  kawałki 
marchewki. Pije zwykłą wodę ze 
swojego specjalnego bidonu, który jest przymocowany do 
klatki. Sypia w trocinach. Jest przeuroczy. Bardzo go lubię. 

Do lekarza dzwoni skąpiec: 
-Co mam robić, moja córka połknęła starą monetę. 
- Zaraz tam będę, a ile ona ma lat? 
- Została wybita w 1829 roku. 
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Jaś czyta zadanie domowe: "Mama mię kocha..." 
-Mnie-poprawia nauczyciel. 

-Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie takie same 
błędy, co twój kolega z Ławki? - pyta wychowaw-
czyni. 
- Bo mamy tego samego nauczyciela od polskiego... 

 Przychodzi Jasio do sklepu i pyta: 
- Jest dzisiaj niesteta? 
-Jaka niesteta? 
Przecież wczoraj pani mówiła, że niestety nie ma. 

W kawiarni dwóch Szkotów przygląda się pięknym 
kobietom. 
- Podejdziemy?-pyta jeden. 
-Nie, jeszcze nie teraz! 
-Dlaczego? 

-Jasiu, co ty tak długo robisz w kuchni? 
-Kostka lodu wpadła mi do kubka z gorącą herba-
tą i nie mogę jej znaleźć! 

MEGA dynia -Niemka Silvia Manteuffel wyhodowała wielką dynię. Liczyła, że wyhoduje  
50-kilogramowego giganta, a tymczasem jej dynia ma 360 kg. 

2 warunki bezpiecznej jazdy na łyżwach - 

podczas jazdy na łyżwach wszyscy powinni prze-

strzegać poniższych zasad: 

* nie grać w "hokeja na lodzie" na ulicy 

* jeździć w wyznaczonych miejscach, na specjalnie przygoto-

wanych ślizgawkach i lodowiskach. 

Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli pokryte są lodem, nie są 

bezpiecznym miejscem do jazdy. 

5 zasad bezpiecznej jazdy na sankach i na 

nartach - podczas jazdy na sankach oraz nar-

tach uczniowie  powinni przestrzegać  następują-

cych zasad: 

* nie zjeżdżać z górki w pobliżu dróg, także tych rzadko 

uczęszczanych. Ulica pokryta śniegiem nie jest miejscem do 

zabawy 

* nie doczepiać sanek do samochodu 

* nie chodzić po stoku górki, gdy inni z niej zjeżdżają 

* zachować bezpieczną odległość między zjeżdżającymi z górki 

* wybierać miejsca równo okryte śniegiem, wolne od jakichkol-

Pupil Oliwii Spychalskiej … 

Przeprowadziłam sondę wśród uczniów naszej szkoły 
na temat ulubionych zabaw zimowych. Padały różne 
propozycje m.in. aniołki na śniegu, kulig, lodowisko, 
bałwan i igloo. Najpopularniejszą zabawą okazała się, 
bitwa na śnieżki. Oto jak przebiega ta zabawa. 
 Bitwa na śnieżki - Rysujemy na śniegu dwie rów-
noległe linie oddalone od siebie o 5 metrów. Będą to linie 
rzutów. Ustawią się na nich walczące ze sobą drużyny. Z tyłu, 
w odległości 2 metrów od linii rzutów, każda drużyna wykre-
śla drugą równoległą linię. Po polu między liniami zawodnicy 
mogą się swobodnie poruszad, nie wolno im natomiast prze-
kraczad linii rzutów, pomiędzy którymi znajduje się pole bi-
twy. 
Obydwie drużyny przygotowują jednakową ilośd śnieżek 
(przynajmniej po pięd dla każdego zawodnika) i układa je na 
linii rzutów. Na sygnał prowadzącego rozpoczyna się walka na 
śnieżki. Każdy stara się obrzucid przeciwnika jak  
największą ilością śnieżek. 
Podczas walki można uzupełniad ich zapasy. Jeżeli zawodnik 
w czasie walki przekroczy wyznaczone na śniegu linie, musi 
wycofad się z placu boju. Walka  
toczy się na czas. Zwycięża drużyna, w której pozostanie wię-
cej zawodników. 

 Przygotowały: Agata i Martyna   


